
 

  

 

 

 

 

     

     

Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Entidade 

Formadora Acreditada CCPFC/ ENT-ES0563/12 

Datas:  27 e 28 de junho; 4 de julho 
 
Local: 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior 
 
Targets: 

 Alunos da ESDRM 

 Profissionais do desporto 
 

A ESDRM promove nos meses de junho e julho a ação de 
formação “Comunicação no Desporto”. 
 
Esta ação é dividida em duas componentes. Numa 
primeira, constituída por momentos de preleção, 
docentes da ESDRM, vão partilhar conhecimento e 
experiência em vários domínios da comunicação, em 
diferentes contextos do desporto. 
 
A segunda parte desta ação é constituída por exercícios 
de comunicação e por um workshop. 
 

 

Ação de formação (A110) 

Comunicação no Desporto 

Comunicação no Desporto 

27 de junho (Auditório ESDRM): 
 

10.00 - 11.30 – A Comunicação enquanto processo: 
Aspetos críticos de uma comunicação eficaz |Prof. 
Doutor Carlos Silva| 
 
11.30 - 13.00 - O treinador enquanto gestor: A 
comunicação do treinador na função de gestor |Prof. 
Doutor Abel Santos| 
 
27 de junho (Componente prática): 

 
14.30 - 17.30 – Comunicação Verbal, Para-Verbal e 
Não- Verbal: A assertividade na comunicação. 
Exercícios de Comunicação | Profª Doutora Susana 
Alves | 
 
28 de junho e 4 de julho (ESDRM): 
 

Das 10.00 - 13.00 e das 14.30 - 17.30 – Ação de 
Formação – Teatro / Expressão Dramática| Mestre 
Maila Dimas  
 
  

Inscrição: 25€ 

Inscrições 
Em www.esdrm.pt os elementos necessários para a 
inscrição são: 
a) Inscrição online (disponível no site da ESDRM)  
b) O pagamento 
c) O envio do comprovativo de pagamento. 
 
As inscrições poderão ser efetuadas até ao dia do 
evento com prejuízo do valor de inscrição. Os 
elementos acima identificados (b+c) devem ser 
enviados ao cuidado de Ilda Marques, por e-mail 
imarques@esdrm.ipsantarem.pt ou fax: 243 999 292. 
 

 O pagamento pode ser efetuado: 
Por cheque à ordem de IGCP, I.P., enviado ao 
cuidado de Ilda Marques para a seguinte morada: 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior | Av. Dr. 
Mário Soares | 2040-413 Rio Maior; 

 Por transferência bancária para o NIB 
078101120112001184707, devendo ser 
discriminada com a referência “A110”+”primeiro e 
último nome do participante” e cópia do 
comprovativo de pagamento; 

 Em numerário, na Escola Superior de Desporto de Rio 
Maior | Av. Dr. Mário Soares | 2040-413 Rio Maior. 

 
As inscrições só serão válidas após confirmação de pagamento 

Informações 

 
Ilda Marques  
E-Mail: imarques@esdrm.ipsantarem.pt   
Escola Superior de Desporto de Rio Maior | 
Avenida Dr. Mário Soares | 2040-413 Rio Maior  

Tel. 243 999 280 | Fax 243 999 292 

Organização e mais informações 
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